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 والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أما ة والصال، اصطفى من عباده محلة كتابهالذي احلمد هللا
   :بعد

 ورتبته على مقصدين لمه من مباحث االستعاذة والتكبرين يعأ للقارئ ينبغيخمتصر مجعت فيه ما فهذا 
  -:الفننيين جامعني للغرض من هذ

   :مباحث الكالم على االستعاذة وفيها مخسة يف :األولاملقصد 
  . حكمها استحباباً أو وجوباًيف :األولاملبحث 
  . حملها وما ورد فيه من اخلالفيف :الثايناملبحث 
  . صيغتها وما ورد فيها من اآلثاريف :الثالثاملبحث 
   . حكم اجلهر ا واإلخفاءيف :الرابعاملبحث 

  .  ذلكيف حكم الوقف عليها ووصلها مبا بعدها وما ورد يف :اخلامسحث املب
   :مباحث الكالم على التكبري وفيه ثالثة يف :الثاينواملقصد 
  .  سببه وحمله واختالف األئمة فيهما وما ورد فيه من األوجهيف :األولاملبحث 
  . رواتهيف :الثايناملبحث 
  .يغته صيف :الثالثاملبحث 

 وأن جيعله سبباً للفوز جبنات سليم، ينفع به النفع العميم كل من تلقا ن أ،عاىل من فضله الكرميأل اهللا توأس
  .  إنه جواد كرمي رءوف رحيمالنعيم،

  : وهذا أوان الشروع فيه فأقول متوكالً على من بفضله وجوده ينال املأمول
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 العوذ، هو مصدر تعوذ مبعىن فعل التعوذ، :هلما  ويقالوالعياذ، طلب العوذ :أي :استعاذاالستعاذة مصدر 
 أجلأ :قال فكأنه باهللا، أعوذ :القارئ فإذا قال .واالعتصام اللغة اللجأ واالمتناع يفومعىن العوذ والعياذ 

 أعوذ :القارئ قول يف حقيقة عرفية عند القراء التعوذ واالستعاذة مث صار كل من باهللا،واعتصم وأحتصن 
 أعوذ باهللا :قل تعوذ أو استعذ فاملراد :لك فإذا قيل الواردة، أو غريه من األلفاظ الرجيم،ن باهللا من الشيطا
 اللهم أي اإلنشاء؛ ولفظها لفظ اخلرب ومعناه باإلمجاع، واالستعاذة ليست من القرآن الرجيم،من الشيطان 

  .  مباحثيف والكالم عليها .الرجيم من الشيطان أعذين

 *    *    *  
  ::وجوباًوجوباً حكمها استحباباً أو  حكمها استحباباً أو يفيف  ::ألولألولااث ث ححبباملامل
 ذكرها هنا ملا يترتب عليها من أحببت ولكن ملا ذكرها شراح الشاطبية ا، مسألة ال تعلق للقراءات هي 

    .مسائل أربع يف ملخص ما ذكروه إىل وأشري فيها، التفسري والفقهاء بالكالم أئمة وقد تكلف الفوائد،
 ومحلوا األمر ا وخارجها، الصالة يف القراءة بكل حال يفستعاذة مستحبة  االأن إىل ذهب اجلمهور :األوىل

 وذهب داود بن على الندب،على ) فإذا قرأت القرءان فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم ( :تعاىل قوله يف
ح  وقد جنيستعذ،من مل  حىت أبطلوا صالة األصل، وجوا محالً لألمر على الوجوب كما هو إىل وأصحابه

 واحتج له بظاهر اآلية من رباح، أىب وحكاه عن عطاء ابن بالوجوب، القول إىل  الرازياإلمام فخر الدين 

 وما الشيطان،عليها وألا تدرأ شر  ��
 	��� ������  – النيب ومبواظبة الوجوب، واألمر ظاهره األمر،حيث 

  .اذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب وألن االستعواجب،ال يتم الواجب إال به فهو 
   إسقاط الوجوبيف عمره فقد كفى يف إذا تعوذ مرة واحدة :سريينقال ابن و

 حكى هذين القولني العماد ابن كثري .أمتهدون  ��
 	��� ������  النيب كانت واجبة على :بعضهموقال 
   .تفسريه يفرمحه اهللا تعاىل 

 وحممد بن احلسن  وأىب حنفيةكالشايف وهذا مذهب اجلمهور للصالة، الصالة للقراءة ال يف االستعاذة :الثانية
 العيدين يف فعلى هذا يتعوذ املأموم وإن كان ال يقرأ ويتعوذ للصالة، هي :يوسف أبووقال . محد بن حنبلأو

 مث إذا قلنا بأن االستعاذة للقراءة فهل قراءة الصالة قراءة واحدة فتكفى العيد،تكبريات بعد اإلحرام وقبل 
 ومها روايتان عن للشافعي، قوالن .يكفىتقلة بنفسها فال  قراءة كل ركعة مسأو ركعة أول يفاالستعاذة 

كان إذا ض من الركعة  ��
 	��� ������  النيب أن :الصحيح يف هريرة أىب واألرجح األول حلديث أمحد،

   يف االستعاذة:األولاملقصد 
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 كالقراءة الواحدة محد فهي وألنه مل يتخلل القراءتني اجنىب بل ختللها ذكر يسكت،الثانية استفتح القراءة ومل 
 ال :قال وأما اإلمام مالك فإنه الثاين، وغريه النووي ورجح اإلمام .ذلك حنو أول  ليأو تسبيح أوهللا 

 وكأنه أخذ بظاهر احلديث الصحيح عن عائشة قبله، وهو قول ال يعرف ملا .فقط قيام رمضان يفيستعاذ إال 

) نييستفتح الصالة بالتكبري والقراءة باحلمد هللا رب العامل ��
 	��� ������ كان رسول اهللا  ( :عنها اهللا رضي
 واهللا .القراءة األغلب عليه جانب أن فأمات قيام رمضان فكأنه رأى .التعوذ هذا دليل على ترك أنورأى 
  . أعلم
 :اجلزرى قال احملقق ابن .بعضهم إذا قرأ مجاعة مجلة هل يلزم كل واحد االستعاذة أو تكفى استعاذة :الثالثة

 .واالستحباببالوجوب نا على كل من القولني ن تكون عيأ وحيتمل أن تكون كفاية ونصا،مل أجد فيها 
 ألن املقصود اعتصام القارئ والتجاؤه باهللا تعاىل عن شر الشيطان كما تقدم واحد؛والظاهر االستعاذة لكل 

 أ .الكفايات التسمية على األكل فليس من سنن يف كما هو املختار .آخرفال يكون تعوذ واحد كافيا عن 
  . هـ

 وذلك االستعاذة، كالم يتعلق بالقراءة فال تسن أوقارئ القراءة لعارض من سؤال  إذا قطع ال:الرابعة
 وكذا لو كان القطع إعراضا عن االستعاذة، ولو ردا للسالم فإنه يستأنف أجنبياخبالف ما إذا كان الكالم 

  .  واهللا اعلم.يستعيذالقراءة مث بدا له فعاد إليها فإنه 

  *   *    *  
  :: حملها حملهايفيف  ::الثاينالثايناملبحث املبحث 

 إىل فقد نسب التقليد، وإمنا آفة العلم قوله،هو قبل القراءة باإلمجاع وال يصح قول خبالفه عن أحد ممن يعترب 

� ونقل عن أىب هريرة .حامتمحزة وأىب 	 
 وذكر .مالكوابن سريين وإبراهيم النخعى وحكى عن  ��� �

فإذا قرأت القرءان فاستعذ  ( :تعاىله  وهو قولاآلية، ومجاعته عمالً بظاهر الظاهرينه مذهب داود بن على أ
 ذكره اإلمام فخر .وبعد وحكى قول آخر وهو االستعاذة قبل .القراءة االستعاذة بعد أنقول على ) باهللا 

  . يصح شئ من هذا عمن نقل عنه وال ما استدل به هلم وال تفسريه، يف الرازيالدين 
 رواية ابن يف قال محزة :كامله يفاسم اهلذىل إذ قال  ذكر ذلك عنهما هو أبو القفالذي حامت وأبوأما محزة 

   .هـأ .  حامت أبووبه قال : إمنا يتعوذ بعد الفراغ من القرآن ، قال : قلوقا 
 ال يصح إسنادها وكل من ذكر هذه الكامل، يف منقطعة فهي أما رواية ابن قلوقا عن محزة :احملقققال 

 العالء اهلمذاىن وابن سوار وسبط اخلياط وأىب الداينعمرو  أىبالرواية عن محزة من األئمة كاحلافظني 
  . وغريهم مل يذكروا ذلك عنه وال عرجوا عليه



ˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏññññ�jØnÛaë@�jØnÛaë@�jØnÛaë@�jØnÛaë@    

www.elhosary.co.cc 

 أىب واإلمام الطربي معشر وأىبوأما أبو حامت فإن الذين ذكروا روايته واختياره كابن سوار وابن مهران 
  .  وغريهم مل يذكروا عنه شيئا وال حكوهالنبويحممد 

 بن حممد عن ربيعة بن عثمان عن إبراهيم أخربنا :مسنده يف الشافعي نقل عنه رواه فالذي وأما أبو هريرة
) ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم  ( :صوتهؤم الناس رافعاً ينه مسع أبا هريرة وهو أ صاحل أىبصاحل بن 

 وقد أمجع األسلمى،مد هو  ألن إبراهيم بن حمبه؛ وهذا إسناد ال حيتج .القرآن املكتوبة إذا فرغ من أم يف
   .الشافعيسوى أهل النقل واحلديث على ضعفه ومل يوثقه 

 وعلى تقدير صحته ه،وا ضعيف الكويف صاحل أىبوصاحل بن .  كان قدريا رافضيا كل بالء فيه:داودبو أقال 
 للسورة ىأان يستعيذ إذا فرغ من أم القرآن نه كأستعاذة بعد القراءة بل يدل على ن االأال يدل على 

وأما ابن .  فأما أبو هريرة فهو ممن عرف باجلهر باالستعاذة ال باإلتيان ا بعد القراءة.واضحاألخرى وذلك 
  . هل النقلألنخعى فال يصح عن واحد منهما عن سريين وا

وأما داود . والشناعة على قائله الرد يف اموعة وكفى يف العريب ابن القاضيوأما مالك فقد حكاه عنه 
هل أ ونص ابن حزم إمام ذلك،شيئا من صحابه فهذه كتبهم موجودة ال تعد كثرة مل يذكر فيها أحد أو

  . الظاهر على التعوذ قبل القراءة ومل يذكر غري ذلك
صل لسان العرب وعرفه وتقديرها عند أ جارية على هي بل صحيح،ية فغري وأما االستدالل بظاهر اآل
 :وكقوله)  الصالة فاغسلوا وجوهكم إىلإذا قمتم  ( :تعاىل وهو كقوله ذ،فاستعاجلمهور إذا أردت القراءة 

  . أ هـ). من أتى اجلمعة فليغتسل( 
 فصلى الصبح :جربيل حديث يف تقديرها إذا ابتدأت وشرعت كما يفن األحسن أ وعندي :حملقق.هـوق

 :حديث يفا خبالف قوله  وهذذلك، الصالة عند طلوعه وال ميكن القول بغري يف أخذ أي الفجر،حني طلع 
   .هـ أ. املراد االنتهاءإنفا ملن قال أن املراد ذا االبتداء خال فإن الصحيح أسفر،مث صالها بعد أن 

للفم مما كان يتعاطاه من  ألا طهارة القراءة؛ن تكون قبل أ شرعت االستعاذة له يقتضى الذي ن املعىنإمث 
 من خلل جبنابة اهللا تعاىل واعتصام يلإ التجاء فهياب اهللا تعاىل وة كتاللغو والرفث وتطييب له ويؤ لتال

 واعتراف العبد بالضعف والعجز عن هذا بالقدرة، القراءة وغريها وإقرار هللا يف خطأ حيصل منه أويطرأ عليه 
ن وال يدارى بإحسا فهو ال يقبل مصانعة خلقه، الذي ال يقدر على دفعه ومنعه إال اهللا الذيالعدو الباطن 

 أرشد اليت القرآن يف كما دلت عليه اآلي الثالث اإلنسان، خبالف العدو الظاهر من جنس رشوة،وال يقبل 
خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن  ( :األعراف يف فقال تعاىل والشيطاين، اإلنساين رد العدو يلإفيها 

 وقال اآلية،)  نزغ فاستعذ باهللانالشيطاوإما يرتغنك من  (:قال مث اإلنساين،فهذا ما يتعلق بالعدو )  اجلاهلني
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 ( :فصلت يف وقال .اآلية)  بك أعوذوقل رب  ( :قال مث ،)السيئة أحسن هي باليتادفع  ( :املؤمنون يف
  : وىف ذلك قال ابن اجلزرى. اآليات ) ةعداو بينك وبينه الذي فإذا أحسن هي باليتادفع 

  هللا منـه والتجئ وتعــوذ هللا منـه والتجئ وتعــوذ بابا       .:.             .:.      دو فاعتصمدو فاعتصمــشيطاننا املغوى عشيطاننا املغوى ع

   الذيالذيمتلكه وادفع بالىت فإذا متلكه وادفع بالىت فإذا .:.      .:.      وعـدوك اإلنسـى دار وداده       وعـدوك اإلنسـى دار وداده       
  
  

  : : وفيه مسألتانوفيه مسألتان  :: صيغتها صيغتهايفيف: : املبحث الثالثاملبحث الثالث
 سورة يفكما ورد ) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ( :الرواية أن املختار جلميع القراء من حيث :األوىل

وقال اإلمام .  وأبو العز القالنسى وغريمها االتفاق على هذا اللفظ بعينهالنحل فقد حكى ابن سوار
 وقال ).الرجيمأعوذ باهللا من الشيطان (  عليه إمجاع األمة هو الذي إن ):القراءمجال (  كتابه يفالسخاوى 

   . هـأ .غريهمل عند احلذاق دون  إنه هو املستع:الدايناحلافظ أبو عمرو 

 ،النيب وقد ورد النص بذلك عن .وغريهم وأىب حنيفة وأمحد كالشافعيامة الفقهاء وهو املأخوذ به عند ع

� الصحيحني من حديث سليمان بن صرد ففي	 

 	��� ���   استب رجالن عند رسول اهللا:قال ��� ��

ا  ألعلم كلمة لو قاهلإين ( :النيب فقال وجهه،وحنن عنده جلوس وأحدمها يسب صاحبه مغضبا قد امحر  ����
 باب احلذر من يف البخارياحلديث بلفظ ). عوذ باهللا من الشيطان الرجيمأ :الق لو جيده،لذهب عنه ما 

محد أ وكذا رواه اإلمام كعب، بن أىب مسنده عن يف املوصلي ورواه أبو يعلى .األدب كتاب يفالغضب 
  حديث معاذ بن جبليف الترمذييضا أ ورواه داود، وأبو نصا،ا لفظه  وهذوالليلة، عمل اليوم يف والنسائي

 ومن حديث عطاء بن السائب عن مطعم،يضا من حديث جبري بن أ وروى هذا اللفظ من التعوذ ناه،مبع
 املنتهى عن املطوعى عن الفضل بن احلباب عن يف الفضل اخلزاعى أبو وقد روى مسعود، عن ابن السلمي

عوذ أ:  قل:يل فقال.  بالسميع العليم أعوذ:فقلت احلضرميقرأت على يعقوب : روح بن عبد املؤمن قال
عوذ أ:  قل:يل لالعليم، فقا أعوذ بالسميع :فقلت املنذر، قرأت على سالم بن فإين الرجيم،باهللا من الشيطان 
 أعوذ :قل :يل فقال العليم، أعوذ بالسميع :فقلت قرأت على زر بن حبيش فإين الرجيم،باهللا من الشيطان 
 أعوذ :قل :فقال العليم، أعوذ بالسميع :فقلتدلة  قرأت على عاصم بن فإين الرجيم،باهللا من الشيطان 
 :قل :يل فقال العليم،السميع عوذ بأ :فقلتاهللا بن مسعود عبد  قرأت على فإين الرجيم،باهللا من الشيطان 

فقال  العليم، أعوذ بالسميع :فقلت ��
 	��� ������  النيب قرأت على فإين الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ
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 هكذا أخذته عن جربيل عن ميكائيل عن اللوح الرجيم، باهللا من الشيطان عوذأ :قل عبد، أم يا ابن :يل
  . احملفوظ

 يضا،أ ورويناه مسلسالً من طريق روح .الوجهحديث غريب جيد اإلسناد من هذا : قال احلافظ ابن اجلزرى
ن حممد بن  حممد بن حممد بن حممد بحممد، أىبفقرأت على الشيخ اإلمام العامل العارف الزاهد مجال الدين 

 ،مالرجيعوذ باهللا من الشيطان أ قل :يلالسميع العليم فقال عوذ باهللا أ :فقلت مشافهة النسائيد اجلمال حمم
  أعوذ باهللا:فقلت الكازروىن، قرأت على الشيخ اإلمام شيخ السنة سعد الدين حممد بن مسدد بن حممد فإين

  الربيع على بن عبد الصمدأىب قرأت على فإين لرجيم،اعوذ باهللا من الشيطان أ قل :يل فقال العليم،السميع 
 قرأت على فإين الرجيم، أعوذ باهللا من الشيطان :قل :يل فقال العليم،عوذ باهللا السميع أ :احلبيش أىببن 

 قرأت على حمىي الدين فإين الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ :قل :يل فقال العليم،السميع عوذ باهللا أ :والدي
عوذ أ قل :يل فقال العليم، السميع  أعوذ باهللا:اجلوزى يوسف بن عبد الرمحن بن على بن حممد بن  حممدأىب

من عوذ باهللا أقل : يل فقال العليم،من السميع عوذ باهللا أ والدي قرأت على فإين الرجيم،ن باهللا من الشيطا
:  قل:يل فقال العليم، السميع  أعوذ باهللالبغدادي احلسن على بن حيىي يبأ قرأت على فإينالشيطان اجليم 

 السميع عوذ باهللاأ االنصارى الباقيكر حممد بن عبد  قرأت على ابن بفإينعوذ باهللا من الشيطان الرجيم أ
 عوذ باهللاأ النسفى إبراهيمرأت على هناء بن  قفإين .الرجيمعوذ باهللا من الشيطان أ قل :يل فقال العليم،

 :املغرية قرأت على حممود بن املثىن بن فإين الرجيم،ذ باهللا من الشيطان عوأ قل :يل فقال العليم،السميع 
 عصمة حممد بن يبأ قرأت على فإين الرجيم،الشيطان عوذ باهللا من أ:  قل:يل فقال العليم، السميع أعوذ باهللا

قرأت على أىب  فإين الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ:  قل:يل فقال العليم، السميع عوذ باهللاأ :السخرىمحد أ
الشيطان عوذ باهللا من أ قل :يل فقال العليم، السميع  أعوذ باهللا:الزجناىنحممد عبد اهللا بن عجالن بن عبد اهللا 

 قل :يل فقال العليم، السميع  أعوذ باهللا:األهوازى عثمان سعيد بن عبد الرمحن يبأ قرأت على فإين الرجيم،
 العليم، السميع عوذ باهللاأ :بسطام بن عبد اهللا بن  على حممد قرأتفإين الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ

السميع عوذ باهللا أ :املؤمن قرأت على روح بن عبد فإينعوذ باهللا من الشيطان الرجيم أ:  قل:يلفقال 
عوذ أ احلضرمي إسحاقرأت على يعقوب بن  قفإين الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ :قل :يل فقال العليم،

عوذ باهللا أ قرأت على سالم بن املنذر فإين الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ قل :يل فقال العليم، باهللا السميع
 أعوذ :النجود يبأ قرأت على عاصم بن فإين الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ :قل :يل فقال العليم،السميع 

 عوذ باهللاأ :حبيشرأت على زر بن  قفإينيم عوذ باهللا من الشيطان الرجأ قل :يل فقال العليم، السميع باهللا
  أعوذ باهللا:مسعود قرأت على عبد اهللا بن فإين الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ قل :يل فقال العليم،السميع 
 السميع عوذ باهللاأ :اهللا قرأت على رسول فإين الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ قل :يل فقال العليم،السميع 



ˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏññññ�jØnÛaë@�jØnÛaë@�jØnÛaë@�jØnÛaë@    

www.elhosary.co.cc 

 فقال العليم، السميع  أعوذ باهللا:جربيل قرأت على فإين الرجيم، باهللا من الشيطان عوذأ قل :يل فقال العليم،
 هكذا أخذته عن ميكائيل وأخذها ميكائيل عن :جربيل يل مث قال الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ قل :يل

  . اللوح احملفوظ
محد بن أبو العباس أالصاحل  الويلذا شيخاى اإلمامان على من هأ ذا احلديث ينخربأ وقد :احلافظقال 

 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم واملقرئ احملدث الكبري يوسف ابن حممد :عليه وقرأت املقريرجب 
 به عاليا جدا خربينأ واملذكور، احلبيش أىبربيع ابن وقرأ على أىب ال. السرمرى البغداديان فيما شافهاىن به

 أعوذ باهللا من :عليه وقرأت املراغى، بن مزيد بن أميلة مجاعة من الثقات منهم أبو حفص عمر بن احلسن
 اخربنا اإلمام :قال البخاريمحد بن عبد الواحد بن أن شيخه اإلمام أىب احلسن على بن  ع:الرجيمالشيطان 

  .  كتابه فذكره بإسنادهيف الفرج عبد الرمحن بن على بن حممد بن اجلوزى أبو
 بن يبأ قرأت على فإينابن مسلم بن يسار بإسناد غريب عن عبد اهللا  كتابه املنتهى يفيضا أوروى اخلزاعى 

 أعوذ باهللا من الشيطان :قل هذا، عمن أخذت بىن، يا :يل فقال :العليم أعوذ باهللا السميع :فقلتكعب 
   .اهللا كما أمرك الرجيم،

 فقد ورد تغيري هذا ختار،املن املراد على أنه أ والظاهر مشكلة،ذا اللفظ بعينه  دعوى اإلمجاع على ه:الثانية
  . اللفظ والزيادة عليه والنقص منه كما سنذكره ونبني صوابه

 وقد اختاره بعضهم كصاحب وال يصح، فقد نقل عن محزة فيه استعيذ ونستعيذ واستعذت :أعوذأما 
: جلوهريا وقول كذلك، وليس ).فاستعذ باهللا (  يعىن قوله القرآن،ملطابقة لفظ  قال احلنفية، من هةاهلداي

 بل ال جيزى ذلك على الصحيح كما ال اللسان، أئمة مردود عند إليه، جلأت أيعذت بفالن واستعذت به 
 أمامة حممد بن على بن عبد الواحد بن أبو وذلك لنكىت ذكرها اإلمام احلافظ العالمة تعوذت،جيز أعوذ وال 

 اليت بيان احلكمة :فقال)  التفسرييفادق الالحق السابق والناطق الص(  كتابه يفالنقاش رمحه اهللا تعاىل 
عوذ أ :يقال بل ال استعذ، :له  فقد قيلواملضارع، باملاضي فعل املستعيذ يفألجلها مل تدخل السني والتاء 
 األمر يفن السني والتاء شأما الداللة على الطلب فوردتا أ وذلك عوذت،وتدون استعيذ وأتعوذ واستعذت 

 ألن قائله باهللا،عوذ أ :يقولن أن يعيذك فامتثال األمر هو أ استعذ باهللا اطلب منه عوذ فمعىنإيذانا بطلب الت
استخري : عياذ به كما تقول أستعيذ باهللا ليس بعائذ إمنا هو طالب ال:والقائل والتجأ،متعوذ ومستعيذ قد عاذ 

 فعل األمر إيذانا يف  فدخلتمغفرته، اطلب أي أطلب إقالته، واستغفره أي واستقيله خريته،  أطلبأياهللا 
 فإنه طلب منه نفس منه، فقد امتثل ما طلب باهللا، أعوذ :املأمور فإذا قال به،بطلب هذا املعىن من املعاذ 

تى أعيذ هاربا ملتجئا معتصماً باهللا  فلما كان املستذلك، وفرق بني االعتصام وبني طلب وااللتجاء،االعتصام 
 اهللا، استغفر :بقولهفر األمر  املستغل ألجلها امتثاليتواحلكمة :  ل قافتأمله،بالفعل الدال على طلب ذلك 
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 :بقولهمتثل األمر  ال تتأتى إال منه خبالف العياذ واللجأ واالعتصام وااليتن يطلب املغفرة أنه طلب منه أ
  .وأحسنهوهللا دره ما ألطفه . يلن يغفر أى اطلب منه أاستغفر اهللا 

 ثنا كريب،بو أ حدثنا فسريه،ت يف الطربي  رواه أبو جعفر بن جريرلذيا احلديث يف فما تقول :قيلفإن 
 أول ما نزل :قال عباس، عن عبد اهللا بن الضحاك، عن روق، ثنا أبو عمار، ثنا بشر بن سعيد،عثمان بن 

 بسم :قال مث الرجيم، استعيذ بالسميع العليم من الشيطان :قال استعذ، :حممد يا :قال حممد،جربيل على 
 ما أعظمه مساعداً ملن قال به لو صح فقد قال شيخنا :احملقق قال .ربك اقرأ باسم الرحيم، الرمحن اهللا

 فأن  وإمنا ذكرناه ليعرف:قال ريب،غ وهذا اإلسناد .إيراده بن كثري رمحه اهللا بعد إمساعيلاحلافظ أبو الفداء 
  .  إسناده ضعفاً وانقطاعاًيف

 رمحه اهللا تعاىل رواه الدايننه ال تقوم به حجة ، فإن احلافظ أبا عمرو ومع ضعفه وانقطاعه وكو: قال احملقق 
ول ما نزل جربيل عليه أ: نه قال أيضا عن الضحاك عن ابن عباس أ روق يبأحديث  يفعلى الصواب 

 مث الرجيم،عوذ باهللا من الشيطان أ :قل حممد،قال يا  . ةاالستعاذ علمه ��
 	��� ������  النيبالسالم على 
   .الرحيم الرمحن  بسم اهللا:قل :قال

 التعوذ للقراءة ولسائر تعوذاته من روايات ال حتصى يف ��
 	��� ������  النيب تواتر عن الذين أوالقصد 
عوذ بك من مهزت أوقل رب  ( :فقال إياه،ه وعلمه  أمره اهللا تعاىل بالذي وهو أعوذ، :لفظكثرة هو 
 أكون من أنأعوذ باهللا  ( :وسىموقال عن ) عوذ برب الناس أقل  ( ،)قل أعوذ برب الفلق  ( ،)الشياطني
وىف صحيح أىب ).  بالرمحن منك أعوذ إين ( :السالم وعن مرمي عليها ،) وربكم بريب عذت إين) ( اجلاهلني 

تعوذوا باهللا من عذاب  ( :فقال بوجهه،أقبل علينا  ��
 	��� ������  النيبن أ τعوانة عن زيد بن ثابت 
  نعوذ باهللا:قلنا) ذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن تعو ( :قال النار، نعوذ باهللا من عذاب :قلنا) النار

 فلم الدجال، نعوذ باهللا من فتنة :قلنا .الدجالتعوذوا باهللا من فتنة  ( :فقالبطن من الفنت ما ظهر منها وما 

���   كما أنهبه، أمروا الذينتعوذ باهللا وال تعوذنا على طبق اللفظ  ��
 	��� ������  جوابه يف شئ يفيقولوا 

��� ���	 
  .  أمره اهللا بهالذياستعيذ باهللا وال استعذت على طبق اللفظ  :يقلمل  ��

 بل كانوا هم أوىل ه،غري يلإعن اللفظ املطابق األول املختار وأصحابه يعدلون  ��
 	��� ������ ن كي ومل

كيف  ���� �
 	������  كيف وقد علمنا رسول اهللا تعاىل،عرف مبراد اهللا أ الصواب ويلإقرب أباالتباع و
 اللهم أىن أعوذ بك من عذاب :يقول أربع،كم فليستعذ باهللا من إذا تشهد أحد/ (  فقال باهللا،يستعاذ 
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رواه مسلم وغريه وال ) يح الدجال ومن شر فتنة املسواملمات، ومن فتنة احمليا القرب، ومن عذاب جهنم،
  . صرح من ذلكأ

 على  ورواه أبوالتطوع، وقيده بعضهم بصالة العليم، أعوذ بالسميع :سريين فقد جاء عن ابن :باهللاوأما 
  . األهوازى عن ابن واصل وغريه عن محزة وىف صحة ذلك عنهما نظر

أعوذ باهللا القادر من : ( - يعىن ابن قيس – عن شبل عن محيد كاملة يف فقد ذكر اهلذىل :الرجيموأما 
وكالمها . الغوي أعوذ باهللا القوى من الشيطان :السماك زيد عن ابن يبأيضا عن أوحكى ) ان الغادر الشيط

 وأما تغيريمها بتقدمي وتأخري وحنوه فقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد اهللا بن يصح،ال 

 حديث عبد الرمحن يفوكذا رواه أبو داود ) عوذ بك من الشيطان الرجيمأ إيناهللا  ( :النيب عن τمسعود 
 ليلى مل يبأعبد الرمحن بن ن أ يعىن .مرسل :وقال مبعناه رمذيوالت وهذا لفظه جبل، ليلى عن معاذ بن أىببن 

 واختاره بعض مطعم،يضا ذا اللفظ عن جبري بن أ ورواه ابن ماجه .عشرينقبل سنة يلق معاذا ألنه مات 
 من الشيطان اعصمين اللهم :فليقلإذا خرج أحدكم من املسجد  ( :النيب هريرة عن يبأ وىف حديث اء،القر

  .  من غري ذكر الرجيمئيوالنسا لفظه،رواه ابن ماجه وهلذا ). الرجيم 
عوذ بك من أاللهم  ( :أمامة يبأيضا عن أوفيه ) عذىن من الشيطان الرجيم أاللهم  ( :السينوىف كتاب ابن 
  . احلديث) إبليس وجنوده 

 ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان :صوته املكتوبة رافعاً يفنه تعوذ أ مسنده عن أىب هريرة يف الشافعي وروى
  . الرجيم
  . لفاظ منها ما يتعلق بترتيه اهللا تعاىلأ فقد وردت ب:لزيادةاوأما 
 :وقال ،جامعه يف الداين نص عليه احلافظ أبو عمرو الرجيم، أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان :األول

 عن أداءبو على األهوازى أ ورواه والشام،رمني والعراقيني هل احلأهل األداء من أإن على استعماله عامة 
 أىبورواه اخلزاعى عن .  حامتأىبوكالمها عن محزة ونصا عن زرق بن الصباح وعن الرفاعى عن سليم األ

   .أداءعدى عن ورش 
 وقد رواه هبرية، يبأ السجستاىن ورواية حفص من طريق  حامتيبأ اختيار يف وقرأت أنا به :حملققاقال 

 هذا يفر حديث  هو أشه:الترمذي وقال .جيد سعيد اخلدرى بإسناد يبأمحد عن أصحاب السنن األربعة وأ

من قال حني  ( :قال ��
 	��� ������  النيبمحد بإسناد صحيح عن معقل بن يسار عن أ وىف مسند الباب،
 مث قرأت ثالث آيات من آخر سورة الرجيم، أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان :مراتيصبح ثالث 

 ومن شهيداً، ذك اليوم مات يف وإن مات ميسى، وكل اهللا به سبعني ألف ملك يصلون عليه حىت احلشر،
   .غريب حسن :وقال الترمذيرواه ) قاهلا حني ميسى كان بتلك املرتلة
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 جامعه عن أهل مصر وسائر بالد يفيضا أ الداينذكره ) ن الشيطان الرجيم  العظيم معوذ باهللاأ ( :الثاين
 أيضاهل مصر أ سوق العروس عن يفشر بو معأحكاه  و.األداء أهلكثر أ إنه استعمله منهم :وقال غرب،امل

  . والزينيبوعن قنبل 
 االستعاذة إال أىن مل اقرأ ا يفهل الشام أ وقال على ذلك وجدت ورش،يني عن ورواه األهوازى عن املصر

  . األداء عن أبن عامر وإمنا هو شئ خيتارونهعليهم من طريق 
 الزينيب حبرية وابن منادر وحكاه اخلزاعى عن يبأ والزهري اختياره وعن يفبن جبري محد أورواه أداء عن 
  . الزينيب غري رواية يف ورواه اهلذىل عن ابن كثري .ورش عدى عن يبأ عن أداء العز أبوعن قنبل ورواه 

 وذكره عمرو، يبأرواه االهوازى عن ) لسميع العليمن اهللا هو اإأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم (  :الثالث
 يبأ غري رواية يف جعفر وشيبة ونافع  عن أىباهلزيل ورويناه من طريق واملغرب،ر هل مصأأبو معشر عن 

هل املديىن وابن عامر أ الكرم الشهرزورى عن رجاهلما عن  وحكاه اخلزاعى وأبوورش،عدى عن 
  .     احد وجوههيفوالكسائى ومحزة 

 إال األعمش، قراءة يفا به نأ وقرأت والثوري، وابن سريين ر،يساوروى عن عمر بن اخلطاب ومسلم بن 
  .  اهلاءيف رواية الشنبوذى عنه أدغمت اهلاء يفأىن 

 :قالرواه اخلزاعى عن هيربة عن حفص ) أعوذ باهللا العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم ( :الرابع
   .ورشعن  عدى أىب وذكره اهلذىل عن قنبل، عن الزينيب عن ابن الشارب عن حفظي يفوكذا 

 عن ابن الزينيبرواه اهلذىل عن ) ن اهللا هو السميع العليم إباهللا العظيم من الشيطان الرجيم عوذ أ ( :اخلامس
  كثري 

كره األهوازى عن )  إن اهللا هو السميع العليم لسميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ باهللا ا ( :السادس
  . البصري قراءة احلسن يفمجاعة وهو املأخوذ به 

 احلسن اخلبازى عن أبورواه ) وذ باهللا من الشيطان الرجيم واستفتح اهللا وهو خري الفاحتني أع ( :السابع
  .  عن خلف عن محزةإدريس عن ابن مقسم عن اخلوارزمي بكر أىبشيخه 
 يفبو داود أاه وور) لقدمي من الشيطان الرجيم وسلطانه اأعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي  ( :الثامن

حفظ مىن سائر :الشيطان قال ذلك، إذا قال :وقال النيب،جد عن عمرو بن العاص عن املس يلإالدخول 
  .  إسناده جيد وهو حديث حسن.اليوم

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم اخلبيث املخبث والرجس  ( :حنوووردت بألفاظ تتعلق بشتم الشيطان 
 عن ابن السينبكر بن يوم والليلة آلىب  وعمل الالطرباين، كتاب الدعاء ألىب القاسم يفكما ورد ) النجس 
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 أعوذ بك من إيناللهم  ( :قال إذا دخل اخلالء ��
 	��� ������  كان رسول اهللا :قال عنهما  اهللارضيعمر 
  . لكن إسناده ضعيف) الرجس واملنجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم 

من الشيطان الرجيم من مهزة ونفثه (  حديث جبري بن مطعم ففي منه،يضا بألفاظ تتعلق مبا يستعاذ أووردت 
 يبأ حديث يف وكذا صحيحيهما، يفان بو داود واحلاكم وابن حبأ ولفظه،رواه ابن ماجه وهذا ) خهونف

 مهزه اجلنون :فقالواوفسروه ) من الشيطان الرجيم ومهزة ونفخه ونفثه  ( :مسعود وىف حديث ابن .سعيد
  . كربونفثه الشعر ونفخه ال

 جوازه، والصحيح عدمه، يقتضى  وكالم الشاطىب رمحه اهللاألئمة،كثر أا النقص فلم يتعرض للتنبيه عليه وأم
 من شاء زاد إليه، تنتهي وليس لالستعاذة حد :فقال ذلك، جامعه على جواز يف احللواين فقد نص ورد،ملا 

ن حديث جبري بن مطعم أعوذ باهللا من  داود ميبأ وىف سنن .سيأيتسب الرواية كما ى حبأومن شاء نقص 
اللهم  ( :النسائي رواية يف هريرة يبأ حديث يف وكذا رواه غريه وتقدم .الرجيمالشيطان من غري ذكر 

  . من غري ذكر الرجيم)  من الشيطان اعصمين
صح منه ن يعدل عما أ ينبغي وال وغريها،الة القراءة  حيف االستعاذة من الشيطان يف وصل إلينا الذيفهذا 

 شرح يف قال اجلعربى .مبتدعون وال يعدل عما ورد عن السلف الصاحل فإمنا حنت متبعون ال تبني،حسبما 
 مقيدة بالرواية فهي وإن أطلقها وخصها ةهذه الزياد) ترتيها فلست جمهالً وإن تزد لربك  ( :الشاطىبقول 

  .  غري الترتيهيفوعامة 

 *        *        *  
  

  ::مسائلمسائلوفيه وفيه   :: حكم اجلهر ا واإلخفاء حكم اجلهر ا واإلخفاءيفيف  ::املبحث الرابعاملبحث الرابع
 ذلك عن أحد منهم إال ما جاء عن محزة يفئمة القراءة هو اجلهر ا ال خالف أ أن املختار عند :األوىل

  . حوال القراءة كما سنبنيأ وىف كل حال من .نذكرهغريه مما و
 عن افتتاح القرآن وعند ابتداء كل  اجلهر باالستعاذةيف وال أعلم خالفا :جامعه يفبو عمرو أقال احلافظ 

نه سئل أ مث روى عن ابن املسيىب ومحزة،  مجيع القرآن إال ما جاء عن نافعيفقارئ بعرض أو درس أو تلقني 
  .ر وال خنفى ما كنا نستعيذ البتةما كنا جنه: جيهرون ا أم خيفوا ؟ قالأعن استعاذة املدينة 

 مجيع يف اآليالستعاذة وجيهر بالبسملة عند افتتاح السور ورءوس نه كان خيفى اأبيه عن نافع أوروى عن 
 يف كنا نقرأ على سليم فنخفى التعوذ وجنهر بالبسملة :خلف قال :قال احللواين،يضا عن أوى  ورالقرآن،
 وكانوا يقرءون على محزة أمثنتها، سائر القرآن جنهر برءوس يف وخنفى التعوذ والبسملة خاصة،احلمد 

  .  وقرأت على خالد ففعلت ذلك:احللواين قال ك،ذلفيفعلون 
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 وكذلك نافع، عن إمساعيل عن الويل وانفرد به نافع، رواية املسيىب عن يف صح إخفاء التعوذ :احملققوقال 
  .  طرق كتابنا عن محزة على وجهنييف وقد ورد .ورشاالهوازى عن يونس عن 

بو العباس املهدوى أ مل يذكر الذيفاحتة وغريها وهو لول اأ يفى أإخفاؤه حيث قرأ القارئ مطلقا  :أحدمها
 وكذلك وخالد، عن خلف احللواين وكذلك روى اخلزاعى عن سواه،عن محزة من رواية خلف وخالد عنه 

  .  وهى رواية إبراهيم بن زرىب عن سليم عن محزةكاملة يفذكر اهلذىل 
 املبهج عن خلف يف نص عليه الذي وهو القرآن،  سائريفول الفاحتة فقط وإخفاءه أ يف اجلهر بالتعوذ :الثاين

و بأورواه احلافظ الكبري  محزة، وهى رواية حممد بن الحق التميمى عن سليم عن اختياره،عن سليم وىف 
 عن خلف عن سليم احللواين احلسن املنادى عن احلسن بن العباس عن يبأ كتابه عن يف قطيناحلسن الدار 

 القرآن، مجيع يفول سورة فاحتة الكتاب مث خيفيها بعد ذلك أ يفعاذة والتسمية ان جيهر باالستنه كأعن محزة 
 من  وال ينكر على.مجيعا كان سليم جيهر فيهما :يل وقال .على وقرأت على خالد فلم يغري :احللواينقال 

ن نه كاأ واختلف عنه يعىن عن محزة :عالناإل يف الصفراويبو القاسم أ وقال .أخفىجهر وال على من 
و يستثىن فاحتة الكتاب فيجهر بالتعوذ عندها فروى عنه الوجهان أعند فاحتة الكتاب كسائر املواضع خيفيها 

  .  اهـ.مجيعا
  .  مجيع القرآنيف عن قالون بإخفائها احللواين عن الطربيمحد أبراهيم بن إوقد انفرد أبو إسحاق 

بو شامة رمحه اهللا حبضرة أ من تقييده، وقد قيده اإلمام بد االستعاذة مطلقا واليف اختيار اجلهر أطلقوا :الثانية
ية وتكبريات  ألن اجلهر بالتعوذ إظهار لشعار القراءة كاجلهر بالتلب:قال ذلك،من يسمع قراءته والبد من 

 يعلم السامع  أخفى التعوذ ملا وإذشئ،ن أوهلا وال يفوته منها ن السامع ينصت للقراءة مأ ومن فوائده العيد،
خارج الصالة وىف الصالة فإن  وهذا املعىن هو الفارق بني القراءة شئ،ن فاته من املقروء أاءة إال بعد بالقر

   .بالصالة الصالة اإلخفاء ألن املأموم منصت من أول اإلحرام يفاملختار 
 فإن ذ،التعو يسر فيها بالقراءة أسر اليت الصالة يف إذا تعوذت :اهللا رمحه النوويوقال الشيخ حمىي الدين 

  . صحابنا من قال يسرألقراءة فهل جيهر ؟ فيه خالف، من  جيهر فيها بااليت يفتعوذ 
   :قوالن املسألة يف للشافعي :اجلمهوروقال 

  . األميف اجلهر واإلسرار وهو نصه يستوي :أحدمها
  . اإلمالءيف يسن اجلهر وهو نصه :والثاين

صحابنا العراقيني أإمام و حامد االسفراييىن إمام  صححه الشيخ أبجيهر، أحدمها :قوالنومنهم من قال 
و األصح  اهللا عنهما يسر وهرضين ابن عمر  وكاهريرة،بو أ كان يفعله الذي وهو وغريه،ملى وصاحبه احملا
  . وهو املختارصحابنا،أعند مجهور 
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ني اجلهر نه يتخري بأأحد القولني :  فقال.آخر حكى صاحب البيان القولني على وجه :اجلزرىقال ابن 
  .والسر وال ترجيح

   .اجلهر يستحب فيه :والثاين
 قيام يف حنيفة وأمحد ومذهب مالك يبأنه يستحب فيه اإلسرار وهو مذهب أ الطربي على يبأمث نقل عن 

 و جهرا ومنها إذا قرأ سراأ ما إذا قرأ خاليا سواء قرأ سرا اإلخفاء يستحب فيها اليت ومن املواضع رمضان،
تعوذ لتتصل القراءة وال يتخللها  قراءته مبتدئا يسر اليف الدور ومل يكن يف ومنها إذا قرأ ،يضاأفإنه يسر 

  .  هذه املواضعيف فقد اإلنصاتجله استحب اجلهر وهو أ من الذي فإن املعىن جنيب،أ
كثر أ ليه محل كالم الشاطىب وع.الكتمان هو :منهم املراد باإلخفاء فقال كثري يف اختلف املتأخرون :الثالثة

  .  النفس من غري تلفظيفهذا يكفى فيه الذكر  فعلى شراحه،
 وعليه محل اجلعربى كالم الشاطىب فال يكفى فيه إال التلفظ وإمساع نفسه .اإلسرار املراد به :اجلمهوروقال 

للجهر يقتضى اإلسرار  وكونه ضدا للجهر، ألن نصوص املتقدمني كلها على جعله ضدا الصواب؛وهذا هو 
   .اعلماهللا  وبه،

 فمراده الترك رأسا كما هو مذهب مالك .البتة ما كنا جنهر وال خنفى ما كنا نستعيذ :املسيىبفأما قول ابن 
  . مررمحه اهللا تعاىل كما 

  :: الوقف عليها الوقف عليهايفيف: : املبحث اخلامساملبحث اخلامس
و أ  بسملة كانتبعدها،البتداء مبا  جيوز الوقف على االستعاذة واالكتب، مؤلفيوقل من تعرض لذلك من 

ن األوىل وصلها أ رمحه اهللا الداين م والوجهان صحيحان وظاهر كالدها،بع وجيوز وصلها مبا غريها،
ممن نص على و. متأ وعلى آخر البسملة .تام التعوذ  الوقف على آخر:االكتفاء كتابه يفبالبسملة ألنه قال 

ولكن :  كتابه اإلقناعيفتيل، فقال بو جعفر ابن الباذش ورجح الوقف ملن مذهبه الترأهذين الوجهني اإلمام 
ن تسكت عليها وال تصلها بالبسملة أ ولك أمت، نفس واحد وهو يفسملة  بالب– االستعاذة أي –أن تصلها 

ن يسكت عليها وال أ عندييعىن مع االستعاذة فاالشبه هل الترتيل فأما من مل يسم أ مبذاهب أشبهوذلك 
  . اهـ.  وجيوز وصلها.القرآنيصلها بشئ من 
 هذه املسألة ومراده بالسكت الوقف إلطالقه عليه ولقوله يف وهذا أحسن ما يقال :اجلزرىقال احملقق ابن 

  :  قصيدته حيث قاليفبو حيان أ األستاذوكذلك نظم .  نفس واحديف

  وقف بعد أو صالوقف بعد أو صال
كما جيب حذف  اإلدغام،أدغم ملن مذهبه ) ما ننسخ(  الرجيم :حنووعلى الوصل لو التقى مع امليم مثلها 

محد بن أ طريق يفوقد ورد ) القارعة) ( م الرجي ( :وحنو). اعلموا أمنا احليوة الدنيا ( :حنو يفمهزة الوصل 



ˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏˆbÈn�⁄a@óÏ@�jØÛa@|nÏññññ�jØnÛaë@�jØnÛaë@�jØnÛaë@�jØnÛaë@    

www.elhosary.co.cc 

م جيم عند باء باسنه كان خيفى امليم من الرأ عمرو يبأاىن عن حممد بن غالب عن شجاع عن براهيم القصبإ
  .اهـ.بالبسملةالستعاذة كثر العراقيني سوى وصل اأاهللا ومل يذكر ابن شيطا و

ن قارئا ابتدأ قراءته من أول التوبة فاستعاذ ووصل االستعاذة بالتسمية متربكاً أولو : بو الفتح ابن شيطاأقال 
  . ن يفعل ذلكأورة ا مث تال السورة مل يكن عليه حرج إن شاء اهللا كما جيوز له إذا ابتدأ من بعض س

الستعاذة من الوصل باالستعاذة واآلية ومن قطعها عن االستعاذة  البسملة مع ايفجتوز األوجه األربعة 
  .  ومن عكسه كما تقدمباآلية، ومن قطعها عن االستعاذة ووصلها واآلية،

 واملقصود منها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه اإلباحة ال التخيري،وهذه األوجه وحنوها على سبيل 
 يف بل وال موضع، كل يف اجلمع بينها يلإ وال احتياج جاز،نها  وجه قرئ مفبأيعلى وجه ذكر اخللف، 

  .اعلم واهللا .اإلفراد أو إال إذا قصد استيعاب األوجه حالة اجلمع واحد،موضع 
  

 *    *    *  
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   .عظيمعظم من كل أ ومعناه اهللا اكرب، اهللا :قلا التكبري مصدر كرب تكبريا إذ
 كبري ليصح التفضيل كما يفن قصد به التفضيل مل يستقم ألنه ال مشاركة له إ أكرب، اهللا :قوله إن :قلتإن ف

  . والشافعي الصالة به ومل يقل به األئمة كمالك يف وإن كان مبعىن كبري لزم صحة اإلحرام خيفى،ال 
 يف بأن املقصود به التفضيل وال يلزم منه املشاركة فقد يقصد بأفعل التفضيل التباعد عن الغري :أجيب
 كمال، يفصل الفعل متزايد أ يفنه متباعد أ بل مبعىن الفعل، أصل يفشاركة  ال مبعىن تفضيله بعد املالفعل،
( ضيل كقوله تعاىل  الغري فيحصل كمال التفيفصل الفعل أصله حىت يفيد عدم وجود أ يف متايزه يلإقصد 

   .النظائر غري ذلك من إىل)  إليه يدعونين مما يلإحب أقال رب السجن 
  :  ثالثة مباحثيفوالكالم على التكبري 

    :: سببه وحمله سببه وحملهيفيف: : املبحث األولاملبحث األول

 فقال الوحي، انقطع عنه ��
 	��� ������  النيبن أ ذلك يفد روى عن البزى أن األصل أما سببه فق
تصديقا ملا كان ينتظره من )  اهللا اكرب ( :النيبفقال ) والضحى (  فرتلت سورة ربه، قال حممداً :املشركون

مع خامتة كل سورة )  والضحى( ن يكرب إذا بلغ أ بعد ذلك ��
 	��� ������  وأمر للكفار،ا  وتكذيبالوحي،

 ملا رأى ��
 	��� ������  كرب :وقيل ،القرآن تعظيما هللا تعاىل واستصحابا للشكر وتعظيما خلتم خيتم،حىت 

مام أبو بكر حممد بن  فقد ذكر اإلالسورة، خلقه اهللا عليها عند نزوله ذه اليت 	��� �����من صورة جربيل 

 يف حني ظهر له ��
 	��� ������  رسول اهللا يلإ  	��� ����� جاء ا جربيل اليت السورة ن هذهأ إسحاق
 التكبري إمنا يكون غالبا  وهذا قوى جدا إذ.باألبطح خلقه اهللا عليها ودنا إليه وتدىل منهبطا وهو اليتصورته 

ن  لكغريه، وكذا وراه البزى،محد بن فرح عن أ يلإو العالء بإسناده رواه احلافظ أب. ألمر عظيم أو مهول
 النشر كون يف ومراده كما ضعف،نه مل يرو بإسناد حيكم عليه بصحة وال أقال احلافظ عماد الدين ابن كثري 

 حدثين: محد بن فرح قالأيضا عن أوروى . و إبطاؤه مشهورأ مدة الوحيالتكبري وإال فانقطاع هذا سبب 

 :سائل فجاء منه،كل  فأ أهدى إليه قطف عنب جاء قبل أوانه��
 	��� ������  النيبأن :بإسناده بزة يبأبن ا
 فعاد للنيب،هداه أصحابه فاشتراه منه وأ فلقيه بعض العنقود، نسلم إليه :قال اهللا،طعموىن مما رزقكم أ :فقال

هداه أجل آخر من الصحابة فاشتراه منه و فلقيه رإياه، فسأله فأعطاه ��
 	��� ������  النيب يلإالسائل 

 قال :املنافقون فقال صباحا،بعني رأ ��
 	��� ������  النيب عن الوحي فعاد السائل فانتهره فانقطع للنيب،

   يف التكبري:الثايناملقصد 
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 فلقنه ،) والضحى ( :أقرأ :قال أقرأ، وما :قال حممد، اقرأ يا :فقال 	��� ����� فجاء جربيل ربه،حممداً 

 وهو .خيتمن يكرب مع خامتة كل سورة حىت أ) والضحى( أبيا ملا بلغ  ��
 	��� ������  النيبمر أ فالسورة،


 	��� ������  وقد كان تكبريه بزة، يبأ  وهو مما انفرد به ابنالسياق، حديث معضل غريب جدا ذا�� 

أمل ( ول أ فمنهم من قال به من حمله، يفف  مث تشعب اخلالنقراءته، وم وأول 	��� �����آخر قراءة جربيل 
  . نه آلخر السورةأ يلإ ومن آخر الضحى ميال :قالهم من  ومنالسورة،نه ألول أ يلإميال )  نشرح

 واهلداية واهلادي إرشاده وصاحب العنوان يفيب  الطيبأقا آلىب احلسن ابن غلبون كوالده وىف التيسري وفا
 الذي وهو العز، إرشاد أىب يف وكذا ،) أمل نشرح( نه من أول أ وىف املستنري الضحى،نه من آخر  أ:والكايف

 كأيب ومنهم من قال به من أول الضحى الباقي، وىف التجريد من قراءة مؤلفه على عبد العالء، يبأ غالية يف
  . واملالكي الفارسي وبه قرأ صاحب التجريد على روضته، يف البغداديعلى 

 النشر بأنه مل يففتعقبه .  وقال به البزى من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل وصال:الشاطىبوأما قول 
 يفراد كونه أومن ذكره كذلك فإمنا )  والضحى( يرو واحد التكبري من آخر الليل كما ذكروه من آخر 

  ).  والضحى( ول أ
 وملا رأى الشاطىب،  النتهى وإاليف تبعا للخزاعى املةك يف وال أعلم أحد صرح ذا اللفظ إال اهلذىل :قالو

وأول )  أمل نشرح(  أول أي – املوضعني أول السورة يفمراده باآلخر : بعض الشراح قوله هذا مشكالً قال
  .  التيسرييف الذين آخر الضحى هو م ورواية من رواه مهمالً، ألن يكون بذلك نظر،وهذا فيه ) الضحى ( 

 وإال فالقول اجلواز، يف ذلك ااز وأخذ بالالزم يف وارتكب ذلك، يفنه سوى بني األول واآلخر أوالظاهر 
ن املقصود بذكر آخر الليل هو أول الضحى أ فعلم الشراح،مل يقل به أحد من بأنه من آخر الليل حقيقة 

  . وهو الصواب بال شك
( مساعيل القسط فلما بلغت إقرأت على : نه قالأى عن عكرمة بن سليمان موىل شيبة بزمحد الأوروى 

 بذلك فأمرينهللا بن كثري  قرأت على عبد افإين ختتم، كرب مع خامتة كل سورة حىت :يلقال ) والضحى 
ابن عباس خربه أعباس فأمره بذلك ونه قرأ على ابن أ جماهد فأمره بذلك وأخربه جماهد نه قرأ علىأوأخربه 

.  فأمره بذلك��
 	��� ������ نه قرأ على رسول اهللا أ يبأ ابن كعب فأمره بذلك واخربه يبأنه قرأ على أ
 أىبمن أن يكون قد اسقط ابن  خائف إين :قال لكنه خزمية، ورواه ابن اإلسناد، صحيح :وقالرواه احلاكم 

  . و عكرمة من هذا اإلسناد شبالًأبزة 
 ومل يسقط واحد منهما شبال فقد صحت قراءة – وابن كثري مساعيلإ يعىن بني –قال احملقق ابن اجلزرى 

  .  وعلى شبل معروف عن ابن كثرينفسه، على ابن كثري إمساعيل
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 نبيك،إن تركت التكبري فقد تركت سنة من سنن : الشافعي عبد اهللا حممد بن إدريس أبو قال :البزىوقال 
  .  هلذا احلديثوهذا كما قال احلافظ العماد ابن كثري يقتضى تصحيحه

نه أ ومجهور املشارقة على الناس،رة  آخر سوإىل ينتهينه أ فجمهور املغاربة وغريهم على :التكبريوأما انتهاء 
و أ ومها مبنيان على خالف مبدأ التكبري هل هو ألول السورة آخرها، ألول سورة والناس فال يكرب ينتهي

أو )  أمل نشرح( س سواء كان ابتداء التكبري عنده من أول  إنه ألوهلا مل يكرب آلخر النا:قال فمن ألخرها،
  .  آخر الناسيفومن قال االبتداء عن آخر الضحى كرب )  الضحى( من أول 

على )  وبعض له من آخر الليل وصالً ( :قولهمع )  آخر الناس يفإذا كربوا  ( :اهللاوأما قول الشاطىب رمحه 
ن يكون ابتداء التكبري من أول أ يقتضى :النشر يف فقال .لضحىا ما تقرر من أن املراد بآخر الليل أول

بل هو ظاهر املخالفة ملا رواه فإن هذا الوجه وهو  صلأنتهاؤه آخر الناس وهو مشكل ملا ت واالضحى،
  . التكبري من أول الضحى هو من زياداته على التيسري

ن البزى روى التكبري من أ الروضة يف نص عليه والذي شامة،ألىب على كما نص عليه أبو من الروضة وهو 
 االبتداء فذكره من يف لفظه وخالفه يفعن قنبل  الزينيب خامتة الناس وتابعه يف مع يلإول سورة الضحى أ

  .  اهـ حبروفه.والناس ومل خيتلفوا أنه منقطع مع خامتة :قال)  أمل نشرح( أول سورة 
محل كالم الشاطىب على ختصيص فتعني .  آخر الناسيفعه الشاطىب التكبري من روايته قطع مبن أخذ الذيفهذا 

 :قوله ويكون معىن وغريه،مبن قال به من آخر الضحى كما هو مذهب صاحب التيسري التكبري آخر الناس 
 .الضحىذين قالوا به من آخر  يعىن الالناس، أخر يف إذا كرب من يقول بالتكبري أي الناس، آخر يفإذا كربوا 

  .اهـ
ية ما تقدم من كون التكبري ألول السورة أو آخرها حال وصل السورة بالسورة األخرى مثان على ويأيت
وثالثة . ن يكون ألوهلاأ واثنان على تقدير .السورةآلخر ن يكون التكبري أ اثنان منها على تقدير :أوجه

ن  ألعليها؛ مع القطع التكبري بآخر السورة وبالبسملةا، وهو وصل قف والثامن ممتنع والتقديرين،على حمتملة 
  .  علم اخلالفيفن جتعل منفصلة عنها متصلة بآخر السورة كما هو مقرر أالبسملة ألول السورة فال جيوز 

عليه  فأما الوجهان املبنيان على تقدير كون التكبري آلخر السورة فأوهلما وصل التكبري بآخر السورة والقطع
 جامع يفحد اختياريه أيسري كاختيار طاهر بن غلبون وهو  التيف نص عليه .السورةووصل البسملة بأول 
 وثانيهما وصل التكبري بآخر السورة والقطع عليه وعلى البسملة نص عليه الشاطىب،البيان وهو ظاهر كالم 

 نص عليه ابن سوار السورة،اجلعربى فأوهلما قطع التكبري عن آخر السورة ووصله بالبسملة ووصلها بأول 
 الكفاية يف ومل يذكر الفحام، وابن الداين يذكر غريه، واختاره أبو العز واهلمداىن وحكاه  املستنري ومليف

 وثانيهما قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة مع القطع عليها واالبتداء بالسورة وهو ظاهر كالم غريه،
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ن أملنعه إال على تقدير  وال وجه :اجلزرى وقال ابن شرحه، يفومنعه اجلعربى  ونص عليه الفاسى الشاطبية،
ن يكون كاالستعاذة أهلا فال يظهر ملنعه وجه إذ غاية ن يكون ألوأ وإال فعلى السورة،لتكبري آلخر يكون ا

  .  حملهيفوصلها بالبسملة وقطع البسملة عن القراءة كما هو مقرر   جوازيفوال شك 
 يف اختاره السورة،ر السورة والبسملة وبأول  فأوهلما وصل التكبري بآخالتقديرين،وأما الثالثة احملتملة كال 

  .  املبهج والتجريديفصلها وذكره أالشاطبية ونص عليه 
 وخيرج من الشاطبية كما السورة، قطعه عن آخر السورة وعن البسملة مع وصل البسملة بأول :وثانيهما

  .  معشروأىبنص عليه اجلعربى كالفاسى وهو اختيار طاهر ابن غلبون 
 وهو ظاهر من كالم السورة، وقطع البسملة عن أول البسملة،لقطع عن آخر السورة وعن  ا:وثالثها

  .  وال وجه ملنعه على كال التقديرين:النشر يف قال .مكي ومنعه كالفاسى،الشاطىب ونص عليه اجلعربى 
 وال اض،اإلعر هو الذي ال القطع املعروف، هذه األوجه املذكورة الوقف يفواملراد بالقطع والسكت هنا 

 قوهلم هو السكت يفن املقصود بالقطع  ويزعم اجلعربى أالصواب،  وهذا هوتنفس، هو دون الذيالسكت 
 ولو .فاسكت أي دونه، فإن شئت فاقطع :الشاطىب شرح قول يف فقال البسملة، يفاملعروف كما زعم ذلك 

  . اهـ.الوقف إذ القطع عام فيه وىف ألحسن؛قاهلا 
 كمكيهل األداء  ولعله توهم ذلك من قول بعض أيه،علحد فرد به مل يوافقه أ وهو شئ ان:ققاحملقال 

هم وال ما  ومل ينظر آخر كالمعليه،نه السكت املصطلح  حيث عربا بالسكت عن الوقف فحسب أوالداين
 وإذا أرادوا به السكت الوقف،يضا فإن املتقدمني إذا أطلقوه ال يريدون به إال  وأذلك،صرحوا به عقيب 

  . عرفو قيدوه مبا يصرفه إليهامل
خلبري ( اهللا اكرب و ) فارغب ( :حنووإن وقع آخر السورة ساكن أو منون كسر اللتقاء الساكنني على أصله 

(  و اكرب،اهللا ) احلكمني (  وإن كان حمركاً تركته على حاله وحذفت مهزة الوصل ملالقاته حنو أكرب،اهللا ) 
اهللا ) ربه (:حنو آخرها هاء ضمري حذفت صلتها يف وإن وقع أكرب،اهللا  ) عن النعيم(  و أكرب،اهللا ) األبتر
  .  وصلها من اجتماع ساكنني فحذف ختفيفاًيف ملا اكرب،اهللا ) يره(  واكرب،

 الالم حنو يف وإن كان منوناً أدغم حاله،اهللا تعاىل أبقيته على   ذكره إن شاءاآليتوإذا وصلته بالتهليل 
  .  حملهيفللتعظيم على ما تقرر ) ال( وجيوز املد على .هللاال إله إال ) حامية(

 *     *     *   
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  ::ههفيمن ورد عنفيمن ورد عن: : الثاينالثايناملبحث املبحث 
 بل قال احلافظ واشتهر،وعلمائهم وأئمتهم وشاع ذلك عنهم قرائهم مكة ن التكبري قد صح عن أهل اعلم أ
 التكبري :األهوازىوقال . بزى وقنبل الرواييت وقد صح عن ابن كثري من التواتر، أنه بلغ حد :اجلزرىابن 

   .اهـ.  الدرس والصالةيف قراءم يف آخر القرآن سنة مأثورة يستعملونه يفعند أهل مكة 

  وعن الصحابة والتابعني وهى سنة��
 	��� ������  النيبوهذه سنة مأثورة عن : بو الطيب ابن غلبونقال أ
 العمرى، جعفر من رواية أىب وكذا عن وسى،السأىب عمرو من رواية يضا عن  وورد أ.البتةمبكة ال يتركوا 

  . ووافقهم ابن حميصن
 آخر القرآن موصوالً بأول إىل)  والضحى(  إن ابن حميصن كان يكرب من خامتة :املفردة يفقال األهوازى 

 ورواه .والكايف واهلادي التيسري والعنوان يفواختلف عن قنبل فجمهور املغاربة مل يرووه عنه كما . السورة
 وبه قطع كالتيسري، الشاطبية يفوالوجهان .  املستنري والوجيز وفاقاً جلمهور العراقيني وبعض املغاربةيف عنه

ول أمل  التجريد من طريق ابن حبش من أيف  وقطع له بهطرقه، مجيع يف غايته يفللسوسى احلافظ أبو العالء 
  . ةوروى سائر الرواة عنه ترك التكبري كاجلماع.  آخر الناسإىلنشرح 

 وبه كان يأخذ أبو احلسني اخلبازى، وحكاه أبو القراء، وقد أخذ بعضهم التكبري جلميع :النشر يفقال 
 يف سائر األقطار عند اخلتم يف عليه العمل عند أهل األمصار الذي وهو العالء، واهلذىل وأبو الرازيالفضل 

 صالة رمضان وال يتركه يفمنهم يقوم به  وبذلك أخذ علينا مشاخينا وكثري االس، يفاحملافل واجتماعهم 
  .  حال كانأيعند اخلتم على 

نه صلى بالناس التراويح  أالقرشيىب يزيد ابن أىب حممد احلسن بن حممد بن عبيد اهللا وروى السخاوى عن أ
 الصالة فلما يفىل آخر القرآن  ليلة اخلتم كرب من خامتو الضحى إخلف املقام باملسجد احلرام فلما كانت

  . نت أصبت السنةسح أ:وقالصلى وراءه  قد الشافعيسلم إذا باإلمام أىب عبد اهللا حممد بن إدريس 
 ومنهم من .وقد كانوا يكربون إثر كل سورة مث يكربون للركوع وذلك إذا استعملوا التكبري آخر السورة

 بعضهم يأخذ به إذا ابتدأ  وكانالسورة، السورة كرب وبسمل مث ابتدأ يفراد الشروع كان إذا قرأ الفاحتة وأ
 فمن فعله فحسن ومن مل القراء، يف وليس التكبري بالزم ألحد منهم،ار  ولعله اختيالقرآن، مجيع يفالسورة 

  . يفعله فال حرج عليه

   *     *    *  
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  :: صيغته صيغتهيفيف  ::املبحث الثالثاملبحث الثالث
البزى واجلمهور عنه على تعيني هذا  إال أنه اختلف عن البسملة،قبل ) اهللا أكرب  ( :أنهنه مل خيتلف فيه أعلم أ

 الفاسى،القاسم ىب  التيسري له من طريق أىب ربيعة وبه قرأ على أيف وبه قطع .نقصاللفظ من غري زيادة وال 
 وهى رواية البزى،وقد زاد مجاعة قبله التهليل تكميالً له بكلمة التوحيد، وهو طريق ابن احلباب وغريه عن 

 فقال ال إله إال اهللا واهللا التكبري، سألت البزى كيف :احلباب قال ابن .هاسندحسنة ثبتت روايتها وصح 
  . أكرب

  . ىب هاشم عن ابن احلبابوهى طريق أىب طاهر بن أ يبسملون، وهللا واحلمد مث :ذلكعلى : وزاد بعضهم
 معشر،ىب أ الشاطبية وتلخيص يف الذيدة وهو وأما قنبل فقطع له مجهور املغاربة بالتكبري فقط من غري زيا

 قرأت به لقنبل :املستنري يف وقال جماهد،وزاد له التهليل أكثر املشارقة وبه قطع له العراقيون من طريق ابن 
بن جماهد  وىف املنهج من طريق االطريقني، كفايته من يف وقطع له به سبط اخلياط عليه،على مجيع من قرأت 

  . ن ابن الصباح مصباحه عيفبو الكرم  وزاد له التحميد أيضا أفقط،
ن التهليل مع التكبري مع احلمد عند من رواه حكمه حكم التكبري ال يفصل بعضه من ا تقرر هذا فليعلم أوإذ

 وحينئذ حكمه مع آخر السورة وأول السورة األخرى حكم التكبري يتأتى معه واحدة،بعض بل يوصل مجلة 
مىن قرأت باحلمدلة سوى األوجه اخلمسة اجلائزة  وال اعل:اجلزرى قال احملقق ابن .السابقةاألوجه السبعة 

 ويلزم فيه، وميتنع وجه احلمدلة من أول الضحى ألن صاحبه مل يذكره السورة،مع تقدير كون التكبري ألول 
 وال جيوز األداء، وال جتوز خمالفة ما وردت به الرواية وثبت به سبق،ترتيب التهليل مع التكبري على ما 

 وجه البسملة بني السورتني ألن رواى التكبري ال جييز بني السورتني سوى يفسوسى إال  رواية اليفالتكبري 
حسن على مذهبه ألن البسملة  معه كل من األوجه املتقدمة إال أن القطع على املاضية أ وحيتملالبسملة،

ل الضحى ألنه  وكذلك ال جيوز له التكبري من أوكثري،عنده للتربك وليست آية بني السورتني كما عند ابن 
 ولو قرئ الرواية،مع التكبري إال أن يكون التهليل معه كما وردت به  وال جيوز له احلمدلة روايته،خالف 

حلمزة بالتكبري على رأى من قال به فالبد له من البسملة معه ألن القارش ينوى الوقف على آخر السورة 
  .  حملهيفسملة على ما هو مقرر  وإذا ابتدأ ا وجبت الباآلتية،فيصري مبتدئاً للسورة 

 التكبري ألخر السورة كرب وقطع أن فإن قلنا السورة،لقطع على آخر وإذا قرئ برواية التكبري وأريد ا
 إنه ألول السورة فإنه يقطع :قلنا وإن تكبري، وإذا أراد االبتداء بعد ذلك بسمل للسورة من غري القراءة،

 تليها بعد ذلك ابتدأ بالتكبري إذ البد من التكبري إما اليتتدأ بالسورة على آخر السورة من غري تكبري فإذا اب
 آخر العلق فإنه يكرب أوالً آلخر السورة مث يكرب للسجدة على يفسجد ألخر السورة وإما ألوهلا حىت لو 
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ة  وأما على القول بأنه لألول فإنه يكرب للسجدة فقط ويبتدئ بالتكبري لسورلألخر،القول بأن التكبري 
  . القدر

 األوجه السبعة املذكورة اختالف رواية حىت يلزم اإلتيان ا بني كل سورتني وإن مل يفوليس االختالف 
السورة  خران بوجه مما خيتص بكون التكبري آل لكن اإلتيختيري، الرواية، بل هو اختالف يفيفعل يكن خلال 

 ذلك اختالف رواية فالبد من يفإذ االختالف  متعني كونه ألوهلا أو بوجه مما حيتملهموبوجه مما خيتص ب
  .  ملخصاً من النشر.اهـ .أعلم واهللا الطرق،التالوة به إذا قصد مجيع تلك 

  .  اهـ.كاالستعاذة ألن مثبته مل يلحقه بالقرآن للرسم؛ إثبات التكبري خمالفة يف وليس :اجلعربىقال 

  . .  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلموهذا آخر ما يسره اهللا تعاىل واحلمد هللا أوالً وآخراًوهذا آخر ما يسره اهللا تعاىل واحلمد هللا أوالً وآخراً
 


